Kvindens navn:
CPR:

Samtykke til at udveksle helbredsoplysninger
Alle sundhedspersoner har tavshedspligt. Som hovedregel må vi derfor ikke udveksle oplysninger
om dit helbred med dine pårørende eller med andre myndigheder uden din tilladelse.
Sundhedspersoner involveret i din aktuelle behandling må dog gerne udveksle oplysninger.
Du kan læse mere om reglerne på bagsiden af dette skema, og du kan altid spørge personalet.
1) Samtykke til information af pårørende
Hvis vi i forbindelse med din behandling har brug for, at vi skal informere dine pårørende, kræver
det dit samtykke.
Jeg giver samtykke til at følgende må informeres om mine helbredsforhold og aktuelle behandling:
 Ægtefælle/samlever

 Forældre

 Søskende
 Andre (anfør hvem)_________________________________________________________
Evt. pårørende eller andre personer der ikke må informeres?
(navn)_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Dato
Underskrift
2) Samtykke til at udveksle helbredsoplysninger med andre:
Der er ofte brug for, at hospitalet indhenter oplysninger om tidligere behandling, og at vi efter din
behandling informerer f.eks. hjemmeplejen. Det kræver dit samtykke.
Jeg giver samtykke til at der med følgende må udveksles helbredsoplysninger:
 Egen læge

 Andre hospitaler/e-journal

 Speciallæge
 Øvrige ___________________________________________________________________
Evt. bemærkninger (fx undtagelser)____________________________________________
___________________________________________________________________________
Dato
Underskrift
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Kort om reglerne for at udveksle helbredsoplysninger
Derfor beder vi om dit samtykke
Sygehusets ansatte har tavshedspligt, når det gælder oplysninger om dit helbred og andre
personlige oplysninger, som personalet bliver vidende om under din behandling.
Som udgangspunkt må vi dog gerne sende oplysninger om din behandling til fx din praktiserende
læge, til din speciallæge eller andre sundhedspersoner.
Du har altid ret til at nægte, at vi videresender disse oplysninger.
Udveksling af helbredsoplysninger er ofte afgørende for en vellykket behandling og et
sammenhængende patientforløb. Sundhedspersoner, der er involverede i dit aktuelle
behandlingsforløb, må derfor udveksle oplysninger til brug herfor uden dit samtykke.
Til hvem kan vi videregive oplysninger?
På dette skema beder vi om dit samtykke til, at sygehuset kan videregive oplysninger til de
pårørende, som du ønsker, at vi skal informere. Er der oplysninger, du ikke ønsker videregivet til
dine pårørende, eller ønsker du, at dine pårørende kun skal vide, at du er indlagt, beder vi dig
fortælle os det.
Samtidig beder vi om dit samtykke til at indhente relevante oplysninger om tidligere behandling og
til at videregive oplysninger om din nuværende behandling. Er der oplysninger, du ikke ønsker
videregivet, eller er der sundhedspersoner eller myndigheder, som du ikke vil have informeret,
beder vi dig fortælle os det.
Hvor omfattende er mit samtykke?
Der må aldrig videregives oplysninger i videre omfang end påkrævet til det konkrete formål.
Personalet skal derfor altid vurdere relevansen af oplysninger, der videregives.
Du har altid ret til helt eller delvis at frabede dig, at der videregives oplysninger. Hvis du gør, skal
du oplyses om, hvilke konsekvenser dette kan have for dit behandlingsforløb.
Du kan altid helt eller delvis tilbagekalde dit samtykke, hvis ikke videregivelsen er sket. Et
samtykke til at udveksle oplysninger er oftest knyttet til dit aktuelle behandlingsforløb.
Som hovedregel kan du give samtykke til at videregive oplysninger, fra du er fyldt 15 år.
Har du spørgsmål?
Har du spørgsmål til reglerne for at udveksle helbredsoplysninger m.v., er du altid velkommen til at
spørge afdelingens personale. De kan give dig flere oplysninger herom og kan udlevere pjecen
”Dine rettigheder som patient”.
Regler om videregivelse af helbredsoplysninger findes i Sundhedsloven.
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